
Česká lékařská komora
OS Karlovy Vary
Nám. Dr. Horákové 8
360 01 Karlovy Vary

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 14.11.2012

Přítomni:  Švandrlíková, Berger, Vobořil
Omluveni: Štuksa
Neomluveni: Moravec, Hofmann, Bouška, Brázdil
Hosté: MUDr. Šimurdová (členka RK)

1) Autodont – osobní prezentace se nekonala pro neúčast zástupce Autodontu, naše 
pozvání bylo reakcí na jejich opakovanou mailovou žádost

2) Předsedkyně seznámila přítomné s písemnou výzvou kolegům, kteří neplní svoji funkci 
člena představenstva (Moravec, Hofmann)

3) Představenstvo projednalo mimo jiné spornou žádost MUDr. Jana Draského o vydání 
licence pro obor všeobecného lékařství – vyzval kolegu k doplnění délky praxe (nestačí 
jen čestné prohlášení) 

4) Žádosti o schválení preskripce, žádosti o vstup do ČLK a žádosti o Diplom celoživotního 
vzdělávání průběžně každý týden podepisuje předsedkyně OS ČLK, sekretářka vede 
přesnou evidenci a zároveň aktualizaci v registru 

5) Ve dnech 3. a 4.11.2012 proběhl sjezd ČLK v hotelu Claion v Praze – Vysočanech, za 
KV se zúčastnila Švandrlíková, Šimurdová, Pavelka a Štuksa - projednány,hlavní výstupy 
ze sjezdu

6) Dne 7.12.2012 proběhne pro členy ČLK Vánoční koncert – již nyní je velký zájem členů 
ČLK i hostů

7) Projednána žádost sekretářky o navýšení pracovního úvazku podložená výčtem činností, 
které souvisejí s navýšením povinností sekretariátů s veřejným seznamem lékařů, 
registrem lékařů a elektronizací evidence, vedle bohaté administrativy je sekretářka 
ochotna v rámci plného úvazku zajišťovat i úklid kanceláře – ten není dosud nijak řešen 
(všem členům představenstva i zástupci RK byl její písemný požadavek předem zaslán) 
Současná pracovní smlouva končí dnem 31.12.2012. Při včasném nevyřešení dalšího 
postupu hrozí, že od 1.1.2013 nebude kancelář OS ČLK fungovat. Proto jsme začali o 
pracovní smlouvě jednat již v listopadu 2012. 

      Pro nedostatečnou účast členů představenstva byl navržen korespondenční způsob 
      hlasování a to do 30.11.2012. Pokud se ani do tohoto způsobu hlasování členové  
      představenstva zodpovědně nezapojí, rozhodne předsedkyně, která je za chod kanceláře 
      zodpovědná.
8) Další schůze představenstva bude ve středu 12.12.2012

Zapsala MUDr. Švandrlíková


